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HELIKAZA BLOOMA – „STRAŻNICZKA” GENOMU

BLOOM’S HELICASE – „GUARDIAN” OF THE GENOME
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Streszczenie: Helikaza Blooma (BLM) należy do rodziny helikaz RecQ. Mutacje genu BLM są przy-
czyną zespołu chorobowego zwanego syndromem Blooma. Helikaza BLM wykazuje właściwości 
ATPazy, a także zdolność do rozwijania cząsteczek DNA w kierunku 3’→5’ w sposób zależny od 
energii uzyskanej z hydrolizy ATP i obecności jonów Mg2+. Helikaza ta wykazuje także dużą efekty-
wność w rozwijaniu cząsteczek DNA złożonych z więcej niż dwóch nici bądź zawierających zawady 
przestrzenne. Inną właściwością helikazy BLM jest zdolność łączenia krótkich jednoniciowych frag-
mentów DNA w struktury dwuniciowe w sposób niezależny od ATP oraz pełnej komplementarności 
łączonych fragmentów. Białko RPA oraz białka anemii Fanconiego pełnią istotną rolę w funkcjonowa-
niu helikazy BLM. Białko RPA zapewnia jej poprawną lokalizację oraz zwiększa procesywność 
reakcji rozwijania dupleksów DNA. Helikaza BLM tworzy kompleks BTB, którego elementami są 
topoizomeraza IIIα oraz białko BLAP75 (hRMI1). Główną rolą kompleksu BTB jest kontrolowanie 
procesu rekombinacji homologicznej przez blokowanie nieprawidłowo przebiegającej bądź zbędnej 
rekombinacji. Helikaza BLM ma zdolność do destabilizowania, a następnie usuwania struktury Hol-
lidaya, podwójnej struktury Hollidaya oraz innych pośrednich produktów rekombinacji. Oddziałuje 
z białkami biorącymi udział w procesie replikacji oraz naprawy DNA. Zapewnia prawidłowy prze-
bieg replikacji, stabilizując i odtwarzając zatrzymane widełki replikacyjne. Bierze udział w procesie 
alternatywnego wydłużania telomerów w komórkach, w których nie funkcjonuje telomeraza. Heli-
kaza BLM zlokalizowana jest w obrębie ciałek jądrowych PML razem z innymi białkami biorącymi 
udział m. in. w naprawie DNA, i przemieszcza się z nimi w rejony zawierające uszkodzenia DNA. 
Ze względu na udział w procesach związanych z utrzymaniem stabilności genomu, takich jak: re-
kombinacja, replikacja i naprawa DNA, helikaza BLM zaliczana jest do grupy białek nazywanych 
„strażnikami” genomu (ang. caretakers of the genome).

Słowa kluczowe: helikaza Blooma, rekombinacja, replikacja, naprawa DNA

Summary: Bloom’s helicase (BLM) belongs to the RecQ helicase family. BLM gene mutations are the 
cause of the syndrome known as Bloom’s syndrome. BLM helicase exhibits ATPase activity and the 
ability to unwinding of DNA molecules in the direction of 3’→ 5’ in a manner dependent on energy 
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from ATP hydrolysis and presence of Mg2+ ions. This helicase also has a high efficiency in unwinding 
of DNA molecules consisting of more than two strands or containing spatial barriers. Another feature is 
the ability of BLM helicase to join short single-stranded DNA fragments into double-strand in a man-
ner independent of ATP and full complementarity of linked fragments. RPA protein and the Fanconi’s 
anemia proteins play an important role in the functioning of BLM helicase. RPA protein provides the 
correct location of BLM helicase and increases processivity of DNA unwinding. BLM helicase forms 
the BTB complex, whose elements are topoisomerase IIIα and BLAP75 protein (hRMI1). The main 
role of the BTB complex is a control of the process of homologous recombination and inhibition of 
sister chromatid exchange by blocking the unnecessary or incorrect recombination. BLM helicase is 
able to destabilize and remove Holliday’s structure, double Holliday’s structure and other intermediate 
products of recombination. It interacts with proteins involved in the process of replication and DNA 
repair. It provides correct process of replication by stabilizing and recreating of forks when there are 
stalled by DNA damage. It is involved in alternative lengthening of telomeres in cells with nonfunc-
tional telomerase. BLM helicase is localized within PML nuclear bodies together with other proteins 
that are involved in DNA repair and moves with them into areas that contain DNA damage. Because of 
the involvement in the processes related to the maintenance of genomic stability, such as recombina-
tion, replication and DNA repair, BLM helicase belongs to the group of proteins known as “guardians” 
of the genome (caretakers of the genome).

Key words: Bloom’s helicase, recombination, replication, DNA repair

Wykaz stosowanych skrótów: ALT (ang. Alternative Lengthening of Telomeres) – proces alternatywne-
go wydłużania telomerów; ATM (ang. Ataxia Telangiectasia Mutated) – kinaza związana z zespołem 
chorobowym ataksja teleangiektazja (AT); ATR (ang. Ataxia Telangiectasia and Rad3-related pro-
tein) – kinaza związana z zespołem chorobowym Seckela o podobnych objawach do zespołu AT; 
BASC (ang. BRCA1-Associated genome Surveillance Complex) – kompleks białek współdziałających 
z BRCA1 odpowiedzialny za stabilność genomu; BLAP75 (hRMI1) (ang. BLM-Associated Polypep-
tide 75 kDa) – polipeptyd o masie cząsteczkowej 75 kDa zasocjowany z białkiem BLM; 53BP1 (ang. 
p53 Binding Protein 1) – białko wiążące się z białkiem p53; BRCA1 (ang. Breast Cancer type 1 
Susceptibility Protein) – białko podatności na raka piersi; CAF-1 (ang. Chromatin Assembly Factor 
1) – białko biorące udział w remodelowaniu chromatyny; FEN-1 (ang. Flap structure-specific Endo-
nuclease 1) – endonukleaza usuwająca wolne końce 5’ podczas replikacji i naprawy DNA; HSP90 
(ang. Heat Shock Protein) – białko szoku cieplnego 90; IRIF (ang. Ionizing Radiation Induced Foci) 
– skupiska białek aktywowanych przez promieniowanie jonizujące; MLH (ang. MutL homolog) – bi–-
ałko biorące udział w naprawie błędnie sparowanych zasad azotowych, homologiczne do białka MutL 
u E. coli; MRE11 (ang. Meiotic Recombination 11 homolog A) – białko biorące udział w naprawie 
dwuniciowych pęknięć DNA, tworzy kompleks z RAD50 i NBS1; MSH (ang. MutS Homolog) – bi-
ałko biorące udział w naprawie błędnie sparowanych zasad azotowych, homologiczne do białka MutS 
u E. coli; NBS1 (NBN) (ang. Nibrin) – białko biorące udział w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA, 
tworzy kompleks z RAD50 i MRE11; NHEJ (ang. Nonhomologous End-Joining) – naprawa DNA 
na drodze niehomologicznego łączenia końców; OB (ang. Oligonucleotide/Oligosaccharide Binding 
domain) – domena wiązania z oligonukleotydami lub oligosacharydami; PCNA (ang. proliferating 
cell nuclear antigen) – białko biorące udział w replikacji i naprawie DNA, czynnik procesywności 
polimerazy δ; PML (ang. Promyelocytic Leukemia protein) – białko związane z białaczką promielo-
cytową; PMS2 (ang. Postmeiotic Segregation increased 2) – endonukleaza biorąca udział w naprawie 
błędnie sparowanych zasad azotowych; POT1 (ang. Protection of Telomeres 1 homolog) – białko 
homologiczne do białka Pot1 u S. pombe, wiążące się do jednoniciowego DNA w obrębie telomerów; 
RAD50 (ang. RAD50 homolog) i RAD51 (ang. RAD51 homolog) – białka biorące udział w naprawie 
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dwuniciowych pęknięć DNA; RecQ (ang. Recombinant protein Q) – białko o aktywności helikazy 
należące do rodziny białek rekombinacyjnych RecF u E. coli, bierze udział w naprawie DNA przez 
rekombinację; RMI1 i RMI2 (ang. RECQ-Mediated genome Instability) – białka biorące udział w utr-
zymaniu stabilności genomu za pośrednictwem helikaz RECQ; RPA (ang. Replication Protein A) 
– białko biorące udział w replikacji i naprawie DNA; SCE (ang. Sister Chromatid Exchange) – wymi-
ana materiału genetycznego między dwiema chromatydami siostrzanymi; ssDNA (ang. single-strand 
DNA) – jednoniciowy DNA; TRF1 (ang. Telomeric Repeat Binding Factor 1) i TRF2 (ang. Telomeric 
Repeat Binding Factor 2) – białka wiążące się specyficznie w obrębie telomerów 

WSTĘP

Helikaza Blooma (BLM, RECQ2, RECQL2) należy do rodziny helikaz RecQ. 
Nazwa rodziny pochodzi od helikazy RecQ z E. coli. Przedstawiciele tej grupy bia-
łek zawierają ewolucyjnie zachowaną domenę helikazy wykazującą wysokie po-
dobieństwo do funkcjonalnej domeny białka RecQ. W komórkach człowieka zi-
dentyfikowano jeszcze cztery inne helikazy należące do rodziny RecQ, tj.: RECQ1 
(RECQL lub RECQL1), WRN, RECQ4 i RECQ5. Mutacje w genach kodujących 
helikazy: BLM, WRN i RECQ4 odpowiedzialne są za rzadkie choroby genetycz-
ne. Zespół Blooma to choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny 
charakteryzująca się m.in. przedwczesnym starzeniem się, niestabilnością genomo-
wą i przede wszystkim zwiększonym ryzykiem niemal wszystkich występujących 
u człowieka nowotworów. Chorobę odkrył i opisał w 1954 r. David Bloom [20].

Gen BLM zlokalizowany jest u człowieka na długim ramieniu chromosomu 15 
w locus 15q26.1. Składa się z 98 005 par zasad, przepisywany jest na mRNA o wiel-
kości 4 400 zasad, który koduje białko o masie cząsteczkowej 159 kDa, zbudowane 
z 1 417 aminokwasów. Białko BLM składa się z siedmiu strukturalnie odrębnych 
regionów. Duża domena N-końcowa (aminokwasy 1-641) odpowiedzialna jest za 
oligomeryzację. Jej fragment (aminokwasy 1-431) występuje jako heksa- lub dode-
kamer. N-koniec jest również miejscem oddziaływania z innymi białkami [3, 13, 
28]. Helikaza BLM ma ponadto dwie domeny RecA (aminokwasy 642-993), które 
tworzą miejsca wiązania ATP oraz biorą udział w wiązaniu DNA i poruszaniu się 
helikazy wzdłuż DNA. W C-końcu białka znajduje się domena wiążąca Zn (amino-
kwasy 994-1068) oraz domena oskrzydlonej helisy (aminokwasy 1069-1189). Do-
meny te odgrywają rolę w wiązaniu substratów DNA. Pomocniczą rolę w wiązaniu 
DNA odgrywa także domena HRDC (aminokwasy 1190-1290) – C-końcowa dome-
na podobna do domeny helikazy i RNazy D. C-koniec helikazy BLM (aminokwasy 
1291-1417) bierze udział w oddziaływaniach białko-białko oraz zawiera sygnał lo-
kalizacji jądrowej [13]. 

Ekspresja BLM jest tkankowo-specyficzna; najwyższy jej poziom występuje 
w limfocytach i komórkach szybko dzielących się [5]. Białko to oddziałuje z wie-
loma różnymi białkami, m.in.: BRCA1-MSH2-MSH6-MLH1-ATM-PMS2 (kom-
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pleks BASC), MRE11-RAD50-NBS1 (kompleks MRN), ligazą IV, topoizomerazą 
IIIα, białkiem RPA i białkami anemii Fanconiego [14, 18]. Helikaza BLM odgrywa 
istotną rolę w procesach związanych z utrzymaniem stabilności genomu, takich jak: 
rekombinacja, replikacja oraz naprawa DNA, i z pewnością może być zaliczona do 
grupy białek nazywanych „strażnikami” genomu (ang. caretakers of the genome).

LOKALIZACJA HELIKAZY BLM W JĄDRZE KOMÓRKOWYM

W zależności od etapu cyklu komórkowego zmienia się ilość białka BLM, jak 
również jego lokalizacja w obrębie jądra. Białko BLM pojawia się w późnej fazie 
S, a najwyższe jego stężenie przypada na fazę G2. W fazie S białko BLM zlokali-
zowane jest głównie na obszarze jąderka. Helikaza BLM zmienia swoje położenie 
w fazie G2. W reakcji na dwuniciowe pęknięcia DNA oraz zatrzymanie cyklu ko-
mórkowego w punkcie kontrolnym cyklu w fazie G2, ilość białka BLM znacznie 
wzrasta, co może mieć związek z rolą BLM w regulacji rekombinacji. W punkcie 
kontrolnym cyklu w fazie G2 BLM można zlokalizować w obszarach jądra, w któ-
rych obecne są także białka: RAD51 oraz RPA, biorące udział w rekombinacji ho-
mologicznej. BLM wspólnie z RAD51 i RPA może także tworzyć tzw. ciałka IRIF, 
które zawierają czynniki związane z reakcją komórki na uszkodzenia wywołane 
przez promieniowanie jonizujące [31]. 

Jednak największa ilość białka BLM zlokalizowana jest w obrębie tzw. ciałek 
PML w jądrze komórkowym. W prawidłowych komórkach obecnych jest od 10 do 
30 ciałek PML, których średnica wynosi od 0,2 do 1 μm. W skład tych ciałek wchodzą 
białka biorące udział w transkrypcji i naprawie DNA, transporcie RNA oraz w innych 
procesach [35]. W ciałach PML helikaza BLM ulega także sumoilacji [30]. 

Białko PML prawdopodobnie bierze udział w poprawnej lokalizacji BLM w cza-
sie trwania fazy G2, może także lokalizować helikazę BLM w bezpośrednim sąsiedz-
twie białek RPA oraz RAD51, które również wchodzą w skład ciałek PML. Zatem 
ciałka PML umożliwiają helikazie BLM interakcje z RAD51 i RPA, a tym samym 
kontrolowanie rekombinacji [33]. Ciałka PML zawierają także pulę zapasową białka 
BLM, która może być uwolniona w reakcji komórki na uszkodzenia DNA.

W reakcji na uszkodzenia DNA w trakcie fazy S BLM przemieszcza się do 
miejsc występowania dwuniciowych pęknięć w obrębie widełek replikacyjnych. 
BLM w obrębie uszkodzonych widełek replikacyjnych łatwo przyłącza się do hi-
stonu γ-H2AX, i w takiej formie wykazuje zdolność do szybkiej aktywacji białek 
BRCA1 i NBS1 za pośrednictwem kinaz ATM oraz ATR. Aktywność helikazy 
nie jest konieczna do oddziaływań z γ-H2AX ani w pośredniczeniu w interakcji 
γ-H2AX z BRCA1 i NBS1. Helikaza BLM nie jest niezbędna do aktywacji NBS1 
i BRCA1 w odpowiedzi na dwuniciowe pęknięcia DNA, ale gwarantuje bardzo 
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szybką odpowiedź w trakcie fazy S, co chroni komórkę przed aktywacją białka p53 
i zainicjowaniem apoptozy. Ponadto BLM może pośredniczyć w fosforylacji NBS1 
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego białka [33]. 

WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNE HELIKAZY BLM

Helikaza BLM, podobnie jak pozostałe helikazy RecQ, przeprowadza stymu-
lowaną przez DNA hydrolizę ATP oraz zależnie od ATP i jonów Mg2+ rozwija czą-
steczki DNA. Katalizuje rozwijanie dwuniciowej helisy DNA w kierunku 3’→5’ 
w przypadku prostych, często niekompletnych dupleksów. Działa z niewielką efek-
tywnością w obecności dwuniciowego DNA z jednoniciowym końcem 3’. BLM nie 
przeprowadza reakcji w przypadku, gdy substratem jest dupleks zawierający tępe 
końce, co sugeruje, że helikaza ta nie rozpoznaje substratów na podstawie budowy 
jedno- lub dwuniciowej ani na podstawie budowy końców dupleksu, bądź też nie 
ma żadnych określonych wymagań, co do zakończeń nici DNA. BLM nie może 
również zainicjować rozwijania helisy DNA począwszy od luki zlokalizowanej we-
wnątrz dupleksu. Funkcjonuje natomiast z wysoką efektywnością jeśli substratem 
jest dwuniciowy DNA o tępych końcach zawierający wewnętrzną zawadę prze-
strzenną, zazwyczaj centralnie zlokalizowaną strukturę przypominającą „pęche-
rzyk”, utworzoną z przynajmniej czterech nukleotydów jednej nici. Substratem dla 
BLM mogą być np. G-kwadrodupleksy wytworzone w regionach bogatych w gu-
aninę oraz struktury X powstałe w wyniku przemieszczania struktury Hollidaya, 
nawet jeżeli każda z nici tworzących strukturę X zawiera tępe końce [10, 24, 34]. 

Helikaza BLM ma aktywność łączenia komplementarnych fragmentów jedno-
niciowego DNA. Aktywność ta nie zależy od ATP bądź jonów Mg2+, ani od pełnej 
komplementarności łączonych fragmentów. Zależy jednak od długości nici pod-
legających łączeniu, co ma związek z różną stabilnością kompleksów BLM-ssD-
NA. Długość fragmentów ssDNA ma związek z dostępnością dla określonej liczby 
cząsteczek BLM, które zbliżają do siebie dwie różne nici na zasadzie oddziaływań 
białko-białko między cząsteczkami BLM przyłączonymi do obu fragmentów DNA. 
BLM może przeprowadzić łączenie nici, które nie posiadają komplementarnych 
końców. Łączenie fragmentów DNA przez BLM może być konieczne do wytworze-
nia hemikatenanów w trakcie usuwania struktury Hollidaya, ominięcia przeszkód 
wynikających z napięcia torsyjnego powstałego w trakcie przemieszczania podwój-
nej struktury Hollidaya, bądź do inicjacji przełączenia matrycy w przypadku zablo-
kowanych widełek replikacyjnych [27] (ryc. 1). 

Aktywność BLM w dużej mierze zależy od białka RPA, które należy do bia-
łek specyficznie łączących się z jednoniciowym DNA, i bierze udział w procesie 
replikacji, rekombinacji i naprawy DNA. BLM należy do klasy helikaz, które prze-
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prowadzają reakcję rozwijania helisy DNA jedynie na niewielkim obszarze, w przy-
padku dłuższych fragmentów DNA wydajność reakcji znacznie spada. Białko RPA 
przełamuje bariery długości substratu i zapewnia znacznie większą wydajność re-
akcji katalizowanej przez BLM. RPA nie zwiększa zdolności BLM do wydajniej-
szej hydrolizy ATP, ale pomaga przyłączyć cząsteczkę BLM do jednoniciowego 
fragmentu DNA oraz stymuluje aktywność helikazy, przez co zapewnia lepszą pro-
cesywność reakcji. Przyłączenie RPA do DNA obniża ponadto ryzyko ponownego 
połączenia się nici oddzielonych od siebie w wyniku działania BLM [27, 37].

BLM wchodzi w interakcje z topoizomerazą IIIα pośrednicząc w rekrutacji tego 
enzymu do DNA. Powyższa reakcja zachodzi z dużą efektywnością w obecności biał-
ka RPA, jednoniciowego DNA jako substratu lub DNA zawierającego jednoniciowe 
zawady przestrzenne w formie „pęcherzyków”. Wytworzenie trwałego kompleksu 
BLM-topoizomeraza IIIα prawdopodobnie zwiększa stabilność obu białek. W BLM 
obecne są dwa motywy wiązania topoizomerazy, co sugeruje, że białka tworzą kom-
pleks w stosunku 1:2. Topoizomeraza IIIα należy do grupy topoizomeraz wprowadza-
jących do DNA pojedyncze pęknięcie, a więc jeśli w skład kompleksu z BLM wcho-
dzą dwie cząsteczki topoizomerazy, to kompleks generuje jedno pęknięcie w każdej 
nici DNA. Taka aktywność kompleksu BLM-topoizomeraza IIIα mogłaby pozwolić 
na przemieszczenie dupleksu DNA przez podwójne pęknięcie w drugim kowalencyj-
nie zamkniętym dupleksie, co z kolei umożliwiałoby rozdział nowosyntetyzowanych 
nici potomnych, bądź zatrzymanie nieprawidłowo przebiegającej lub niekontrolowa-
nej rekombinacji i usunięcie jej produktów pośrednich [1].

RYCINA 1. Model aktywności helikazy BLM w trakcie odtwarzania zatrzymanych widełek replika-
cyjnych. BLM inicjuje cofanie się widełek replikacyjnych – na krótkim odcinku poruszają się one 
w przeciwnym kierunku, tak że między łańcuchami potomnymi tworzy się dupleks. Niepełny łańcuch 
jest wydłużany przez polimerazę z wykorzystaniem nieuszkodzonej nici potomnej jako matrycy (prze-
łączenie matrycy). Następnie widełki replikacyjne dzięki aktywności BLM ponownie ruszają naprzód 
(rewersja widełek replikacyjnych) (na podstawie [25])
FIGURE 1. Model of BLM activity during re-start of stalled replication forks. BLM initiates replica-
tion fork regression – on a short distance they move in the opposite direction, so that between the new 
chains forms duplex. Incomplete chain is extended by the polymerase using the undamaged daughter 
strand as a template (template switching). Then the replication fork through the activity of BLM mov-
ing forward again (reversal of regressed fork) (based on [25])
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Jeżeli w skład kompleksu BLM-topoizomeraza IIIα wchodzi także białko 
BLAP75 (hRMI1), kompleks taki określa się mianem BTB (BLM-topoizomeraza 
IIIα-BLAP75). BLAP75 może funkcjonować jako komponent strukturalny całego 
kompleksu, bądź stymulować jego aktywność w usuwaniu pośrednich produktów 
nieprawidłowej rekombinacji. BLAP75 pośredniczy w fosforylacji BLM, a jego 
niedobór powoduje drastyczny spadek ilości BLM oraz topoizomerazy IIIα, co su-
geruje jego udział także w ekspresji obu białek. BLAP75 prawdopodobnie bierze 
udział w rozpoznawaniu i wiązaniu DNA przez kompleks BTB. Dowodem na to 
może być obecność struktury OB w BLAP75 oraz wysoka preferencja tego białka 
do wiązania zarówno pojedynczej, jak i podwójnej struktury Hollidaya [9].

HELIKAZA BLM A REKOMBINACJA HOMOLOGICZNA

Helikaza BLM bierze udział we wczesnych, jak i późnych etapach rekombinacji 
homologicznej, hamując lub też promując jej przebieg [6, 11]. Udział BLM w ha-
mowaniu rekombinacji homologicznej wiąże się z wytworzeniem kompleksu BTB. 
Kompleks ten wykazuje zdolność zaburzania struktury nieprawidłowo sparowa-
nych fragmentów DNA lub blokowania nieprawidłowo przebiegającej rekombina-
cji. Jednymi z możliwych substratów dla kompleksu BTB są pętle-D oraz podwójna 
struktura Hollidaya, a także pośrednie produkty powstające w trakcie ich tworzenia. 

Helikaza BLM może brać udział w egzonukleolitycznym cięciu nici DNA pro-
wadzącym do wytworzenia jednoniciowych końców 3’, do których przyłącza się 
następnie białko RAD51, promując w ten sposób rekombinację. W procesie tym 
główną rolę odgrywa egzonukleaza hEXO1, której aktywność stymulowana jest 
przez BLM. Co ciekawe, to działanie BLM jest niezależne od aktywności helikazy 
i opiera się na oddziaływaniu między białkami [22]. Aktywność BLM w stosunku 
do białka RAD51 zależy od konformacji nukleofilamentów RAD51-ssDNA, które 
mogą występować w dwóch formach: aktywnej po przyłączeniu ATP, bądź nieak-
tywnej po przyłączeniu ADP. BLM aktywnie destabilizuje nukleofilamenty RAD-
51-ssDNA, w których RAD51 przyłącza ADP, a więc jest obecne w formie nieak-
tywnej. Jeżeli białko RAD51 występuje w formie aktywnej, a więc po przyłączeniu 
ATP, filamenty RAD51-ssDNA są nie tylko odporne na destabilizujące działanie 
BLM, ale BLM stymuluje wymianę nici przeprowadzaną przez RAD51. Wskazu-
je to na rolę BLM jako swego rodzaju „strażniczki” rekombinacji homologicznej, 
która zapobiega inicjacji rekombinacji w przypadku obecności nieaktywnej formy 
RAD51, a po aktywacji RAD51 stymuluje wymianę nici zapewniając prawidłowy 
przebieg całego procesu [6]. 

W przypadku zatrzymania widełek replikacyjnych w trakcie fazy S dochodzi 
do zmiany lokalizacji BLM w bezpośrednie sąsiedztwo widełek replikacyjnych. 
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W procesie tym bierze udział białko 53BP1, które wspólnie z BLM może po-
średniczyć w poprawnej lokalizacji p53 w obrębie zatrzymanych widełek repli-
kacyjnych. 53BP1 oraz BLM mogą niezależnie od siebie wpływać na przebieg 
rekombinacji homologicznej przez regulowanie powstawania nukleofilamen-
tów RAD51-ssDNA. Jednak pełna aktywność antyrekombinacyjna 53BP1 wy-
maga obecności BLM. Ponadto obniżona ekspresja białka 53BP1 oraz helikazy 
BLM powoduje nasilenie niekontrolowanej naprawy uszkodzeń DNA na drodze 
rekombinacji homologicznej. Zatem możliwe jest, że BLM wespół z p53 pełni 
nadrzędną rolę regulatorową procesu rekombinacji homologicznej [32]. W przy-
padku zatrzymanych widełek replikacyjnych, na skutek zawady przestrzennej, 
nowozsyntetyzowane nici potomne mogą połączyć się ze sobą tworząc strukturę 
Hollidaya (ryc. 2). Kompleks BTB w sposób zależny od ATP zapobiega rozcięciu 
struktury Hollidaya oraz inicjuje jej rewersję do formy hemikatenanów, co nie 

RYCINA 2. Model potencjalnej roli helikazy BLM w trakcie odtwarzania zatrzymanych widełek repli-
kacyjnych i ochronie przed SCE. BLM inicjuje cofanie się widełek replikacyjnych – na krótkim odcinku 
poruszają się one w przeciwnym kierunku tak, że między łańcuchami potomnymi tworzy się dupleks. 
Niepełny łańcuch jest wydłużany przez polimerazę z wykorzystaniem nieuszkodzonej nici potomnej 
jako matrycy (przełączenie matrycy). Alternatywnie do procesu przedstawionego na ryc. 1, może dojść 
do reinicjacji replikacji zależnej od rekombinacji i do utworzenia podwójnej struktury Hollidaya, którą 
usuwa BLM. Końcowym efektem jest ponowna inicjacja replikacji, której nie towarzyszy SCE (na pod-
stawie [25])
FIGURE 2. Model showing potential roles of BLM in the re-start of stalled replication forks and the 
prevention of SCEs. BLM initiates replication fork regression – on a short distance they move in the op-
posite direction, so that between the new chains forms duplex. Incomplete chain is extended by the poly-
merase using the undamaged daughter strand as a template (template switching). Alternatively to process 
described on fig. 1, recombination-dependent invasion of the regressed arm into the parental chromo-
some re-establishes a replication fork but generates a double Holliday junction, which can be removed 
by the dissolution activity of BLM. Final result is re-start of replication without SCE (based on [25])
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dopuszcza do rekombinacji homologicznej na skutek zatrzymania widełek repli-
kacyjnych, a tym samym do niepotrzebnej wymiany siostrzanych chromatyd.

Helikaza BLM, w przeciwieństwie do pozostałych helikaz RECQ człowieka, 
wykazuje zdolność do destabilizacji podwójnej struktury Hollidaya zanim zosta-
nie ona rozcięta przez resolwazę, któremu to procesowi towarzyszy wytworzenie 
produktów crossing-over i proces wymiany siostrzanych chromatyd. Obok BLM, 
w reakcji tej bierze udział topoizomeraza IIIα, RPA oraz dwa białka RMI – RMI1 
i RMI2 [36]. Najnowsze badania wykazały, że w skład tego kompleksu białko-
wego zwanego dissolvasome, wchodzi także jedno z białek anemii Fanconiego 
– FANCM [15]. Helikaza BLM może także hamować rozcięcie przez resolwazę 
pojedynczej struktury Hollidaya powstałej w wyniku regresji widełek replikacyj-
nych, co zapobiega wytworzeniu podwójnych pęknięć w DNA.

Ponadto, kompleks BLM-topoizomeraza IIIα bierze udział w eliminacji 
G-kwadrodupleksów zapewniając procesywność transkrypcji i replikacji. Elimi-
nacja G-kwadrodupleksów także przyczynia się do hamowania zbędnej rekombi-
nacji, ponieważ G-kwadrodupleksy należą do struktur potencjalnie blokujących 
widełki replikacyjne oraz generujących dwuniciowe pęknięcia, które z kolei 
mogą prowadzić do rekombinacji [27]. 

Przypuszcza się, że sumoilacja helikazy BLM wpływa na jej właściwości 
anty- lub prorekombinacyjne. W przypadku braku tej modyfikacji, BLM zabu-
rza lokalizację RAD51 w obrębie zatrzymanych widełek replikacyjnych hamując 
w ten sposób rekombinację. Odwrotnie, sumoilacja BLM korzystnie wpływa na 
lokalizację RAD51, co sprzyja wymianie materiału genetycznego [23].

UDZIAŁ HELIKAZY BLM W ALTERNATYWNYM  
WYDŁUŻANIU TELOMERÓW

BLM może pełnić istotną funkcję w procesie alternatywnego wydłużania chro-
mosomów (ALT) polegającym na wydłużaniu telomerów na drodze rekombinacji 
w przypadku nieobecności telomerazy. Białka specyficzne dla telomerów TRF1 
i TRF2 oddziałują z BLM i regulują jej aktywność. Białko TRF1 hamuje aktywność 
BLM związaną z rozwijaniem helisy DNA w obrębie telomerów, natomiast białko 
TRF2 stymuluje aktywność BLM w stosunku do fragmentów DNA z wolnym koń-
cem 3’ zarówno w obrębie telomerów, jak i poza nimi. Aktywujące działanie TRF2 
ma miejsce jedynie w przypadku, gdy ilość tego białka jest większa od ilości TRF1 
w komórce. Ponadto białko POT1 w bardzo wydajny sposób stymuluje aktywność 
BLM w stosunku do rozwidlonych dupleksów oraz pętli D w obrębie telomerów. 
W procesie ALT może brać udział również kompleks MRE11/RAD50/NBS1, które-
go białka składowe obserwuje się w obrębie ciałek PML w sąsiedztwie TRF1, TRF2 
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i BLM. Białko HSP90 oraz topoizomerazy IIIα i IIα także mogą brać udział w ALT. 
Białko HSP90 prawdopodobnie zaangażowane jest w stabilizację kompleksu białek 
biorących udział w ALT oraz w zależny od BLM proces replikacji telomerów na 
drodze rekombinacji. Topoizomeraza IIα, która ma zdolność cięcia DNA w obrębie 
sekwencji powtórzonych telomerów znacznie spowalnia, ale nie hamuje całkowicie 
procesu rozwijania nici DNA przez BLM. BLM wydaje się być białkiem absolutnie 
niezbędnym w regulacji długości telomerów wydłużanych na drodze niezależnej od 
telomerazy [2, 4].

ODDZIAŁYWANIE HELIKAZY BLM Z POLIMERAZĄ δ

Wiele faktów wskazuje na udział BLM w procesie replikacji DNA. W ko-
mórkach z obniżoną ilością helikazy BLM obserwuje się znaczną ilość nieprawi-
dłowych struktur pośrednich replikacji oraz nieprawidłowości w wydłużaniu łań-
cuchów DNA. BLM przemieszcza się w obręb widełek replikacyjnych podczas 
trwania fazy S, a jej aktywność zwiększa się w przypadku pojawienia się czynni-
ków hamujących replikację. Co więcej, BLM oddziałuje z białkami zaangażowany-
mi w replikację: RPA, FEN-1, CAF-1 i PCNA [20].

Polimeraza δ bierze udział w replikacji oraz naprawie DNA, w którym to proce-
sie powoduje wypełnianie luk powstałych po działaniu nukleaz. Składa się z czte-
rech podjednostek: p125, p66, p50 i p12. Podjednostka p12 oddziałuje z PCNA oraz 
zwiększa aktywność enzymatyczną polimerazy. Polimeraza δ może być jednym 
z czynników odpowiedzialnych za rekrutację BLM w miejsce uszkodzenia DNA. 
Polimeraza ta, prawdopodobnie za pośrednictwem podjednostki p12, stymuluje ak-
tywność BLM, ułatwia jej zainicjowanie przełączenia matrycy w przypadku wy-
stępowania zawady przestrzennej oraz może razem z BLM brać udział w usuwaniu 
G-kwadrodupleksów. BLM nie powoduje podwyższenia aktywności enzymatycz-
nej polimerazy δ, ale może wpływać na jej zdolność do przemieszczania krótkich 
fragmentów DNA względem siebie. BLM i polimeraza δ oddziałują ze sobą jedynie 
w sytuacji zatrzymania replikacji [26].

HELIKAZA BLM I PUNKT KONTROLNY  
WRZECIONA KARIOKINETYCZNEGO

BLM ulega fosforylacji w trakcie fazy M i hiperfosforylacji w przypadku dzia-
łania czynników destabilizujących mikrotubule wrzeciona kariokinetycznego. Fos-
forylacja seryny w pozycji 144 łańcucha polipeptydowego BLM jest przeprowa-
dzana przez kinazę MPS1, która jest główną kinazą punktu kontrolnego wrzeciona 
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kariokinetycznego. Fosforylacja BLM przez MPS1 inicjuje przyłączenie do BLM 
− PLK1, kolejnej kinazy fazy M, która także może fosforylować BLM. Fosforylacja 
BLM w trakcie fazy M nie ma związku z hamowaniem rekombinacji ani wymiany 
siostrzanych chromatyd, ale jest niezbędna do zachowania właściwej liczby chro-
mosomów. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania białka BLM może nie 
dojść do zatrzymania mitozy w punkcie kontrolnym wrzeciona. Ponieważ wystar-
cza nawet jeden nieprzyłączony centromer do zatrzymania mitozy, to w przypad-
ku niefunkcjonalnego punktu kontrolnego dochodzi do nieprawidłowej segregacji 
chromosomów i w konsekwencji aneuploidalności. Niestabilność chromosomowa 
spowodowana brakiem lub obniżoną aktywnością BLM znacznie zwiększa ryzyko 
transformacji nowotworowej, nawet jeśli nie towarzyszy jej nadmiar wymiany sio-
strzanych chromatyd będący najczęściej obserwowanym efektem niedoboru BLM 
[8, 19].

Niedawne interesujące badania wskazują na rolę helikazy BLM w zapobieganiu 
aberracjom chromosomowym [7, 21]. Komórki wchodzące w mitozę z niekomplet-
nie zreplikowanym genomem gromadzą drobniutkie mosty DNA (ang. ultra-fine 
DNA bridges) pomiędzy dzielącymi się chromatydami siostrzanymi. Są one pokryte 
przez BLM oraz skupiska ubikwitynowanego kompleksu białek FANCD2/I (tzw. 
kompleks rdzeniowy szlaku niedokrwistości Fanconiego). Tak więc wzajemne od-
działywania helikazy BLM i białek FANC wykraczają poza fazę S cyklu komórko-
wego i zapobiegają niestabilności chromosomów podczas mitozy.

UDZIAŁ HELIKAZY BLM W REAKCJI KOMÓRKI  
NA USZKODZENIA DNA

Helikaza BLM jest konstytutywnie fosforylowana przez kinazę Chk1 w pozycji 
Ser646 [17]. W warunkach stresu replikacyjnego, np. po zastosowaniu hydroksy-
mocznika, miejsce to przestaje być fosforylowane, co prowadzi do osłabienia interak-
cji z nukleoliną i białkiem PML. Helikaza BLM opuszcza wówczas jąderko oraz ciał-
ka PML lokalizując się w obrębie zatrzymanych widełek replikacyjnych. Jest to jedno 
z białek najwcześniej transportowanych do miejsc uszkodzeń DNA [12]. Wykaza-
no, że helikaza BLM w ciągu 10 s kolokalizuje z histonem γ-H2AX i białkiem ATM 
w obrębie dwuniciowych pęknięć DNA indukowanych laserem oraz w ciągu godziny 
rozpoznaje zatrzymane przez hydroksymocznik widełki replikacyjne. Helikaza BLM 
jest fosforylowana (Thr99 i Thr122) przez kinazy ATR i ATM aktywowane uszko-
dzeniami DNA [31]. Kinaza ATR bierze udział w kontroli tzw. „łamliwych miejsc” 
w obrębie genomu, które zawierają obszary podatne na pęknięcia nici DNA i utratę 
materiału genetycznego. Miejsca takie ulegają replikacji pod koniec fazy S, a ich re-
plikacja jest procesem skomplikowanym ze względu chociażby na nieprawidłowy sto-
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pień kondensacji chromatyny. Niektóre z „łamliwych miejsc” są szczególnie podatne 
na rekombinację i SCE, co sugeruje, że helikaza BLM może brać udział w replikacji 
tych obszarów genomu i blokować zbędną rekombinację lub pośredniczyć w przeka-
zywaniu sygnału o uszkodzeniu DNA przy udziale kinazy ATR [32]. BLM może być 
niezbędna do prawidłowej lokalizacji kompleksu MRE11-RAD50-NBS1 w obrębie 
zatrzymanych widełek replikacyjnych, co ma związek z reinicjacją replikacji i zatrzy-
maniem cyklu komórkowego w fazie S w związku z zatrzymaną replikacją DNA. He-
likaza BLM może ulegać fosforylacji przez kinazę ATM w odpowiedzi na pęknięcia 
DNA, zwłaszcza w obrębie widełek replikacyjnych, co również może prowadzić do 
przemieszczenia bądź aktywacji kompleksu MRE11-RAD50-NBS1 i zainicjowania 
naprawy DNA [32]. Fosforylacja BLM przez ATM może być także bezpośrednio 
lub pośrednio związana z aktywacją NHEJ. Komórki z niedoborem BLM wykazują 
zróżnicowany poziom naprawy na drodze NHEJ, jednak NHEJ w tych komórkach 
zawsze generuje znaczną ilość błędów. Przyczyną tych błędów jest prawdopodobnie 
częste łączenie odcinków zawierających mikrohomologię, które są położone daleko 
od siebie, co prowadzi do delecji znacznych obszarów DNA. W przypadku niedobo-
ru BLM, helikaza WRN lub inne białko może stymulować aktywność egzonukleoli-
tyczną białek Ku, co prowadziłoby do usuwania dużych obszarów genomu między 

RYCINA 3. Model odtwarzania zatrzymanych widełek replikacyjnych w nieobecności helikazy BLM. 
Na jednym z etapów dochodzi do powstania pęknięcia w DNA. Następnie w wyniku zależnej od re-
kombinacji reinicjacji replikacji powstaje struktura Hollidaya, która pod nieobecność BLM ulega roz-
cięciu. Końcowym efektem jest SCE (na podstawie [25])
FIGURE 3. Model showing the re-start of stalled replication forks in the absence of BLM. In the 
absence of BLM, stalled forks may be cleaved to generate a one-ended double strand break, which 
acts as a substrate for recombination-dependent break-induced replication. Resolution of the Holliday 
junction can then give rise to SCE (based on [25])
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regionami mikrohomologii. Nieobecność BLM może także prowadzić do nieprawi-
dłowej rekombinacji homologicznej oraz reinicjacji replikacji na drodze rekombinacji 
homologicznej (ryc. 3). Przy niedziałającym systemie naprawy przez rekombinację 
homologiczną uszkodzenia musiałyby być naprawiane na drodze NHEJ, co przy ich 
dużej liczbie powodowałoby utratę wielu obszarów pomiędzy fragmentami mikroho-
mologii [32].

Wykazano ponadto, że helikaza BLM stymuluje aktywność białka RAD54 bę-
dącego ATPazą i czynnikiem remodelującym chromatynę [29]. Przypuszcza się, że 
BLM przez oddziaływanie z białkiem CAF-1 wpływa na strukturę chromatyny i tym 
samym ułatwia naprawę DNA [31].

PODSUMOWANIE

Komórki z niedoborem BLM wykazują znacznie wyższe, bo aż stukrotnie, ryzy-
ko transformacji nowotworowej w porównaniu do komórek zawierających w pełni 
funkcjonalną helikazę BLM. Ponadto mają dziesięciokrotnie zwiększoną częstość 
mutacji oraz charakteryzują się większą liczbą rearanżacji chromosomów, nieprawi-
dłową segregacją chromosomów, aneuploidalnością, wrażliwością na czynniki uszka-
dzające DNA oraz utratą heterozygotyczności. Komórki nowotworowe z mutacjami 
genu BLM wykazują tendencję do utraty chromosomów połączoną z wytworzeniem 
mikrojąder oraz „wyrzucanie” materiału genetycznego poza jądro. W wyniku utra-
ty chromosomów dochodzi do utraty heterozygotyczności w przypadku wielu loci. 
Utrata kopii genów zaangażowanych w podziały mitotyczne i punkty kontrolne wrze-
ciona generuje zmiany aneuploidalne. Zwiększone ryzyko mutagenezy w przypadku 
komórek posiadających uszkodzony gen BLM może być także spowodowane hiper-
rekombinacją, która jeśli obejmuje obszary chromosomów homologicznych zawiera-
jących geny supresorowe może doprowadzić do ich inaktywacji. 

Niestabilność genomowa indukowana przez nieprawidłowo funkcjonującą heli-
kazę BLM ma związek z udziałem tej helikazy w istotnych procesach komórkowych: 
regulacji rekombinacji, inicjowaniu naprawy DNA czy replikacji. Z tego względu in-
hibitory genu lub białka BLM mogłyby być potencjalnymi lekami w ukierunkowanej 
terapii chorób nowotworowych [16]. Być może będzie to nowy kierunek badań nad 
helikazą BLM. 
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